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Metodologia

Badania przedstawione w tym raporcie zostały przeprowa-
dzone w lutym i marcu 2021 r. przez zespół badawczy prze-
szkolony w zakresie gromadzenia danych etnograficznych, 
przeprowadzania wywiadów osobami z traumą i analizy 
wizualnej zgodnie z przepisami covid i zasadami etyczny-
mi Brytyjskiego Towarzystwa Socjologicznego. Dane zo-
stały zebrane za pośrednictwem: obserwacji w miejsco-
wościach, w których odnotowano przypadki przemocy 
antychrześcijańskiej lub antymuzułmańskiej; pogłębione 
wywiady ze „zwykłymi” obywatelami Indii, którzy byli ofiara-
mi dyskryminacji i przemocy związanej z ich wiarą; wywiady 
z lokalnymi działaczami na rzecz praw człowieka i eksperta-
mi na temat chrześcijańskich i muzułmańskich społeczno-
ści wyznaniowych w Indiach oraz dostarczone przez nich 
dowody wizualne. Wszystkie dane, które w danych odwo-
łują się do liczby chrześcijan lub muzułmanów w poszcze-
gólnych regionach, zostały następnie poddane triangulacji 
poprzez analizę danych statystycznych z indyjskiego spisu 
powszechnego (2011), a także danych wtórnych, takich jak 
media i sprawozdania dotyczące praw człowieka. Imio-
na zostały zmienione w celu ochrony tożsamości naszych 
respondentów. Nasze prace w terenie dokumentują wiele 
przykładów wykluczenia, nękania, dyskryminacji i przemo-
cy wobec chrześcijan i muzułmanów w Indiach, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem stanów  Jharkhand, Karnataka, 
Madhya Pradesh i Orisa. Chociaż skoncentrowaliśmy się na 
przykładach nękania i przemocy wobec chrześcijan (które 
obejmują sześć z ośmiu studiów przypadku w sprawozda-
niu), śledziliśmy również kilka przypadków nękania, dyskry-
minacji i przemocy wobec muzułmanów (które obejmują 
dwa pozostałe studium przypadków).

Wszystkie fotografie mają charakter poglądowy.

Zdjęcie ©Unsplash
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Wnioski 

Codzienne życie dla wielu wspólnot chrześcijań-
skich i muzułmańskich w miejskich i wiejskich czę-
ściach Indii stało się rozdzierającą walką o życie, 
o możliwość praktykowania swej wiary, a jednocze-
śnie będąc wnikliwie obserwowanym przez skrajnie 
prawicowe organizacje ideologicznie kierowane 
Hindutvą1, która obecnie dominuje w indyjskiej sfe-
rze publicznej i politycznej. 

Życie codzienne

„Bycie w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie” nie jest już 
wystarczającym wytłumaczeniem na nękanie, aresztowania, pobicia, 
gwałty czy morderstwa chrześcijan i muzułmanów w Indiach. Obecnie 
często zdarza się, że brutalne oddziały lub rozwścieczone tłumy hindu-
skich mężczyzn z powiązaniami z lokalnymi i krajowymi politykami lub 
pragnące być zauważonymi i nagradzanymi przez lokalnych lub krajo-
wych polityków wdzierają się do domów i miejsc kultu tych społeczno-
ści, chcąc przemocą wygnać chrześcijan i muzułmanów, których uważa 
się za podżegaczy lub przestępców. 

Biorąc pod uwagę powyższe, nasze badania wykazały, że atmosfera 
głębokiej traumy, strachu i niepokoju  przenika wspólnoty chrześcijań-
skie na obszarach wiejskich, które odwiedziliśmy, a także wiele wspól-
not chrześcijańskich i muzułmańskich w średnich miastach i wioskach 
oraz na obrzeżach większych miast. Te obawy i niepokoje są oparte 
na konkretnych, popartych dowodami, doświadczeniach wykluczenia, 
dyskryminacji, nękania, zastraszania,  przemocy i niesprawiedliwości. 
Nie byłoby to zbyt daleko idące stwierdzenie, że okoliczności, w których 
znaleźliśmy osoby poddane naszym badaniom, stanowiły nieuchronne 
zagrożenie ich egzystencji. 

Rozumiemy, że wszystkie te kwestie są bezpośrednio związane z wiarą, 
ponieważ dyskryminacja i przemoc były skierowane do tych, którzy no-
sili małe, ale jawne symbole swojej wiary, nosili przy sobie Biblie, spo-
tykali się aby się modlić lub spotykali się, aby celebrować święta i / lub 
nawet świeckie wydarzenia, takie jak Boże Narodzenie i Eid lub nawet 
Nowy Rok lub o których wiedzian1o, że praktykują swą wiarę lokalnym 
kościele lub meczecie - i wzmocnione przez inne cechy, takie jak Sys-
tem Kastowy (SC) lub System Plemienny (ST) status, płeć i orientacja 
polityczna. 

Pojawienie się Covid-19 

Zebraliśmy dowody sugerujące, że podczas gdy wielu chrześcijan i mu-
zułmanów uczestniczyła całym sercem w pracy pomocowej zarówno 
w oddzielnych organizacjach, jak i u boku hinduisów i sikhów, to jednak 
ilość i rodzaje dezinformacji szerzonej wobec tych społeczności nadal 
rosną. Oczernianie muzułmanów i chrześcijan, w szczególności odmo-
wa zgody na otrzymanie transfuzji krwi, podanych przez nich, odmowę 
leczenia przez muzułmańskich lekarzy, powtarzające się wiązanie z nimi 
i ich rytuałami, modlitwą i przestrzeganiem kultu z rozprzestrzenianiem 

1 Charakteryzujący się brutalnością, skrajnie prawicowy ruch ideologiczny, który forsuje przekonanie o wyższości Hindusów nad innymi grupami religijnymi i ich prawie do społeczno-politycznej dominacji w Indiach.

się wirusa, oskarżenia, że celowo infekują hinduistów i inne oszczer-
stwa,  pojawiają się wielokrotnie w głównych mediach i portalach spo-
łecznościowych platformach i aplikacjach, a tylko niewielka ich liczba 
jest kiedykolwiek dementowana. Tymczasem lincze ze strony tłumów, 
ataki, nękanie przez państwo, stanowią próby wypędzenia muzułma-
nów i chrześcijan z ich ziemi i ich domów. Także cenzura przyjęła nowe 
formy. 

Wrogie państwo

Główny minister Uttar Pradesh, Ajay Bisht (znany również jako Yogi 
Adityanath) umocnił swoją politykę, często dyskryminując muzułmanów 
i / lub promując twardą hinduską ideologię większościową. Dominacja  
premiera Narendry  Modi na szczeblu krajowym i sukces Bisht w Uttar 
Pradesh ośmielił szefów ministrów w innych stanach popierających 
Bharatiya Janata Party (BJP) do  promowania   podobnej twardej po-
lityki większościowej. Tego rodzaju polityka jest nie tylko powszechna 
w dyskursie politycznym, ale także przekłada się na przepisy prawa (ta-
kie jak te, które mają za zadanie ukarać chrześcijan za „przymusowe 
nawrócenia” lub ukarać muzułmanów za „dżihad miłości „). W głębi 
kraju różne podmioty państwowe, takie jak administratorzy okręgów, 
sędziowie sądów niższej instancji, funkcjonariusze policji i urzędnicy 
samorządowi, wykorzystują luki prawne i nadużywają przepisów proce-
duralnych w celu nękania grup mniejszości religijnych. 

Rola mediów głównego nurtu i mediów społecznościo-
wych

Wielka waga narracji medialnej jest oczywista i wielokrotnie wymie-
niane przez sprawców przemocy jak i przez ofiary. Jedną z pierwszych 
rzeczy, którą rozwścieczony tłum robi jest wyrwanie telefonów, aby ofia-
ry nie były w stanie udokumentować przemocy, podczas gdy sprawcy 
nagrywają wszystko ze swojej perspektywy, by następnie opublikować 
materiał na różnych platformach społecznościowych. Tego rodzaju po-
sty służą agresorom do promowania siebie pośród innych grup Hindutva 
i polityków jako odważnych hinduskich nacjonalistów chcących umoc-
nić hinduizm. Po drugie, służą one jako ostrzeżenie dla policji, że dane 
grupy nie postrzegają swojej przemocy jako sprzecznej z prawem lub że 
owa przemoc funkcjonuje jako równoległe i równoważne prawo poza 
prawem. Po trzecie, służą one jako ostrzeżenie dla innych grup mniej-
szości religijnych, mając za zadanie zniechęcić do praktykowania swojej 
wiary. Ponadto w przypadku wystąpienia aktów przemocy i dyskrymina-
cji media głównego nurtu systematycznie wykluczają relacje ofiar. Takie 
decyzje często nie są bezpośrednią decyzją reporterów, ale raczej od-
zwierciedlają etos i pokazują bardziej hierarchię kastową w instytucjach, 
która albo unika ryzyka związanego z opowiedzeniem się po stronie ofiar 
lub jest po prostu lojalna wobec potężnych organizacji hinduistycznych 
i partii nacjonalistycznych. W rezultacie, lokalna telewizja i gazety, które 
relacjonują przypadki przemocy często powielają jedynie wersję zdarzeń 
dostarczoną przez agresorów. W przypadkach, gdy nie jest możliwe zre-
lacjonowanie incydentu tak, aby wydźwięk był przeciwko mniejszościom 
religijnym, media po prostu nie publikują informacji na ten temat. 
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Studium przypadków2

Nasze osiem studiów przypadku dokumentuje szereg wstrząsających 
doświadczeń i warto podejść do nich z ostrożnością, szczególnie dla 
tych osób, u których przykłady dyskryminacji, napaści, morderstwa, 
pogromu, molestowania i urodzenia martwego dziecka mogą wywo-
łać reakcję psychologiczną. 

Przypadek 1

Z Ramnagara Karnataka opisuje szczegóły cierpienia i poszukiwania 
sprawiedliwości przez pastora „Vipin”, jego rodziny i lokalnej spo-
łeczności chrześcijan podczas, i po ataku dokonanego przez tłum 25-
30 agresorów kierowanych hindutvą, którzy wtargnęli na spotkanie 
modlitewne skandując „Jai Shri Ram” (chwała bogu Ram), zamknęli 
zastałe na spotkaniu rodziny, zaatakowali pastora, jego 13-letnią 
córkę i pozostałych wierzących, należących do lokalnych kast (SC) 
i od tamtego czasu nadal nękają rodzinę pastora. 

Przypadek 2

Opisuje szczegóły ataku w wiosce w Madhya Pradesh, na chrześci-
jankę z ludności Adiwasi3, „Sunitę”, która była w ósmym miesiącu 
ciąży w dniu, kiedy rozwścieczony tłum 25-30 chłopców i mężczyzn 
motywowanych hindutvą, włamał się do domu, gdzie Sunita przygo-
towywała się do świętowania nowego roku wraz z krewnymi, zaata-
kował całą rodzinę, kopiąc również chrześcijankę w brzuch co spo-
wodowało poród martwego dziecka.8

Przypadek 3

Z Garhwa Jharkhand,  opowiada o traumie, molestowaniu i walki 
chrześcijańskiej wdowy „Meera” z ludu Adiwasi, której mąż z ludu 
Oraon, „Ravi”, miejscowy robotnik, został uwięziony przez tłum hin-
duskich agresorów pod pretekstem zakupu wołu, wyszydzony, okrut-
nie pobity, a następnie zamordowany w komisariacie policji. 

Przypadek 4

Z małego miasteczka Malkangiri, w stanie Orisa, opisuje szczegóły 
cierpienia, molestowania oraz oporu, jaki stawiała młoda chrześci-
janka z lokalnej kasty (SC), „Shilpa”, której ojciec i bracia należą do 
RSS ideologicznie związanej z Hindutvą, i którzy dołączyli do hindu-
skiego tłumu, prowadzonego przez lokalnego przywódcę RSS, aby 
zaatakować Shilpę, ściągając jej chustę i, ciągnąc ją za włosy, do-
prowadzając ją oraz miejscowego pastora i jego żonę, na posterunek 
policji aby oskarżyć ich o „przymusowe nawracanie”.
 
 

2 Wszystkie imiona zostały zmienione a informacje identyfikujące usunięte w celu ochrony tożsamości osób opisywanych w studiach przypadków.

3 Ludność tubylcza Adiwasi stanowi prawie dziewięć procent ludności Indii, ponad 100 milionów ludzi. Określenie Adiwasi odnosi się nie tylko do tożsamości etnicznej, ale także do specyficznej podmiotowości 
politycznej, jako “prawowity i pierwotny właściciel ziemi i zasobów naturalnych, oraz odrębnego sposobu życia”. Ostatnio pojawiły się pewne impulsy polityczne, aby usankcjonować Adiwasi jako odrębną religię samą 
w sobie, jak również jako określenie dla kilku religii Adiwasi (takich jak Sarna).

Przypadek 5

Który wydarzył się w wiosce w Malkangiri, w stanie Orisa, opisuje bru-
talny atak i późniejsze napaści na „Gagana”, chrześcijanina z ludności 
Adiwasi, który został zaatakowany przez Hindusów z trzech wiosek. 
Agresywny tłum około 200 do 250 osób, którzy przyszli do jego domu 
i brutalnie zaatakowali go i całą jego rodzinę, podczas rodzinnej modli-
twy. Tłum nie miał również litości dla jego matki i najmłodszej siostry (10 
lat), które również zostały dotkliwie pobite.

Przypadek 6

Z południowej części stanu Orisa, został wprawdzie przedstawiony 
przez media głównego nurtu, ale w sposób zupełnie stronniczy. Opo-
wiada wstrząsający samosąd i morderstwo dokonane przez młodych 
mężczyzn, zwolenników ideologii Hindutvy, na nastolatku z rodziny 
chrześcijańskiej imieniem „Sukumar”, a także o torturach, zastraszaniu 
i brutalnym ataku jego kuzyna i innych lokalnych rodzin chrześcijań-
skich. Powodowane było kampanią prowadzoną przez RSS, aby zmusić 
chrześcijan do konwersji/ponownego nawrócenia się na hinduizm.

Przypadek 7

W wiosce zamieszkałej głównie przez rolników, w Madhya Prade-
sh, opowiada na podstawie zeznań wielu kluczowych informatorów 
i świadków, o przemocy która wybuchła pod koniec grudnia 2020r.,  kie-
dy skrajnie prawicowa grupa młodzieży kierowana ideologią Hindutvy, 
związana z BJP, zorganizowała agresywną demonstrację, która osta-
tecznie zmieniła się w wyłudzanie siłą pieniędzy na budowę świątyni 
boga Ram. Przemoc wymierzona była przeciwko miejscowym muzułma-
nom. Kiedy odpowiedzieli pokojowo, ktoś z tłumu agresorów wyciągnął 
miecz. Później użyto pojazdu policyjnego do ataku na miejscowy me-
czet, tłum około 6000 hinduistów, spalił muzułmańskie domy i pojazdy, 
pozostając bezkarnym. Wiele dotkniętych przemocą rodzin muzułmań-
skich zostało potem fałszywie oskarżonych i aresztowanych, co było 
wynikiem kampanii dezinformacji w mediach społecznościowych. Byli 
też nękani a także wysiedlani z domów. 

Przypadek 8

Który wydarzył się w małym mieście w Madhya Pradesh, oparty jest 
o zeznania wielu kluczowych informatorów i świadków relacji antymu-
zułmańskiej dyskryminacji, molestowania i przemocy, ze strony protestu-
jącego tłumu, agresywnych młodych mężczyzn związanych z BJP, nale-
żących do Bharatiya Janata Yuva Morcha (skrzydło młodzieżowe partii 
BJP).  Dochodziło również do tworzenia wydarzeń w mediach społeczno-
ściowych ukierunkowanych przeciwko muzułmanom, a także szerzenia 
dezinformacji, aresztowań muzułmanów w oparciu o fałszywe zeznania, 
a także nielegalne wysiedlanie ich z ich domów i ziemi na rozkaz władz 
popierających ideologię Hindutvy działających w zmowie z policją, sąda-
mi i władzami wyższego szczebla. 
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Przykłady wykluczenia i dyskrymina-
cji wspólnot chrześcijańskich i mu-
zułmańskich 

4 Organizacja RSS została założona w 1925 roku i obecnie liczy ponad milion członków. Jej misją jest 
praca na rzecz narodu hinduistycznego. W 1985 r. z RSS wyłoniła się rządząca obecnie partia polityczna 
BJP. Wiele innych organizacji również “wyodrębniło się” z RSS, pełniąc bardziej wyspecjalizowane 
funkcje. Na przykład ABVP jest organizacją studencką nastawioną na mobilizację ideologii Hindutva na 
uniwersytetach w całym kraju. Razem organizacje te są powszechnie określane jako Sangh Parivar, czyli 
rodzina Sangh. Ideologia hinduistycznej supremacji opiera się na dominacji “wyższych” kast nad innymi 
“niższymi” kastami wewnątrz hinduizmu oraz na dominacji nad mniejszościami religijnymi.

5 Słowo Panchayat ( Panchayat ) przekłada się dosłownie jako „rada pięciu” i w praktyce odnosi się do 
formy samorządu na poziomie wsi w Indiach. Członkowie Panchayat są wybierani raz na pięć lat przez 
mieszkańców wsi, które wchodzą w skład rady. Po wyborze członkowie wybierają prezydenta Panchayat, 
podczas gdy rządy państw wyznaczają urzędników do administrowania Panchayat i wspierania 
prezydenta.

Przykłady, które udokumentowaliśmy w naszych studiach przypadku, 
nie są jedyne, ale pokazują tendencję: 

a) Odmowa innych lokalnych mieszkańców - w tym niektórych krew-
nych powiązanych z grupami i organizacjami kierującymi się hindutvą, 
takimi jak Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) i Akhil Bharatiya 
Vidhyarthi Parishad4 (ABVP), aby wstawiać się za rodzinami chrześci-
jańskimi i muzułmańskimi lub wchodzić w interakcje z nimi, gdy wyma-
gają one wsparcia lub pomocy w odniesieniu do sporów o ziemię lub 
innych kwestii.

b) Odmowa przekazania policji i organom ścigania istotnych informacji 
o atakach na chrześcijan lub muzułmanów. 

c) Stronniczość w przypadkach gdy społeczność chrześcijańska i/lub 
muzułmańska, wnioskuje o  możliwość użytkowania przestrzeni publicz-
nej. Odmowa świadczeń i zadośćuczynień rodzinom chrześcijańskim 
i muzułmańskim. 

d) Odmowa świadczenia niektórym chrześcijanom usług rządowych, do 
których są uprawnieni na podstawie prawa lub groźba zawieszenia ta-
kich usług, jeśli oficjalnie się nawrócą.

e) Odmowa przez policję i lokalną infrastrukturę prawną uznania prze-
stępstw popełnionych przeciwko chrześcijanom i muzułmanom przez 
hinduskich napastników.

f) Nadużywanie przepisów antynawróceniowych wobec osób, które 
zgodnie z prawem praktykują swoją wiarę; nadużywanie tych przepi-
sów również wobec osób, które w oficjalnych dokumentach mają wpi-
saną inną religię, ale pragną uczestniczyć w wydarzeniach chrześcijań-
skich, aby się modlić.

g) Odmowa przywódców Panchayat5 lub lokalnych starszych do wsta-
wiania się w sprawach, które wpływają na dobro chrześcijan lub muzuł-
mańskich mieszkańców wsi.

h) Presja wywierana na chrześcijan i muzułmanów ze strony grup dali-
tów i Adivasi do ponownego konwersji się na hinduizm, jeśli chcą mieć 
zapewnione miejsca pracy lub być częścią codziennego życia w swo-
ich społecznościach, a nie być wykluczani (Ghar Wapsi).
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Przykłady zastraszania, nękania, 
przemocy i wypaczeń wobec chrze-
ścijan i muzułmanów i ich społecz-
ności 
Przykłady, które udokumentowaliśmy w naszych studiach przypadków, 
obejmują między innymi: 

a) Wsparcie lokalnych organów ścigania dla pogromów czynionych 
przez tłumy hinduistyczne, które są częścią lub wspierają hinduskie 
grupy polityczne. 

b) Korzystanie ze środków prawnych w celu grożenia lub aresztowania 
chrześcijańskich i muzułmańskich ofiar / ocalałych z hinduistycznych 
ataków. 

c) Domaganie się dostarczenia dowodów na ataki przez ofiary/osoby, 
które przeżyły, nawet jeśli napastnicy sfilmowali całe zdarzenie i/lub 
opublikowali je w mediach społecznościowych. 

d) Umyślna odmowa przyjęcia i/lub umyślna utrata i zniszczenia prze-
konujących dowodów przemocy i agresji wobec chrześcijan i muzuł-
manów 

e) Mowa nienawiści i obrazy nawołujące do przemocy wobec chrze-
ścijan i muzułmanów krążyły często, i były werbalizowane przez tłumy 
przed, w trakcie i po atakach na chrześcijan i muzułmanów. 

f) Przemówienia nawołujące do przemocy wobec chrześcijan i muzuł-
manów wygłaszane przez policję i funkcjonariuszy organów ścigania 
w trakcie i po atakach.

g) Uwłaczające i odczłowieczające komentarze na temat miejsc pra-
cy, poziomu wiedzy, cech osobistych i nawyków żywieniowych muzuł-
manów i chrześcijan (w szczególności pochodzących z grup Dalitów 
i Adiwasi) kierowane przez policję, funkcjonariuszy organów ścigania 
i polityków. 

h) Odmowa przez policję i organy ścigania aresztowania lub zapobiega-
nia przed fizycznym zastraszaniem i naruszaniem mienia. 

i) Fizyczne ataki brutalnych tłumów kierowanych ideologią hindutvy na 
osoby, mienie i pojazdy należące do lub wynajęte i użytkowane przez 
chrześcijańskie i muzułmańskie społeczności. 

j) Podpalanie miejsc kultu chrześcijan; podpalenie dóbr – na przykład 
książek i tekstów religijnych – chrześcijan i muzułmanów.

k) Zastraszanie i kierowanie gróźb wobec chrześcijańskich i muzułmań-
skich ofiar przemocy ze strony hinduistów, aby uniemożliwić im docho-
dzenie sprawiedliwości. 

l) Powtarzające się ataki na tych, którzy aktywnie sprzeciwiają się prze-
mocy – na przykład dysydenci walczący o prawa człowieka i religijni 
aktywiści chrześcijańskich i muzułmańskich organizacji pomocowych.

m) Niesprawiedliwe aresztowania i sprawy sądowe przeciwko tym 
chrześcijanom i muzułmanom, którzy zgłaszają przypadki  przemocy lub 

nękania.

n) Fałszywe  zarzuty, a także wypowiedzi i obrazy,  które  podżegają do  
przemocy, krążące w mediach społecznościowych przeciwko chrześci-
janom i muzułmanom.

o) Fałszywe zarzuty wobec ofiar chrześcijańskich i muzułmańskich dru-
kowane w lokalnych i regionalnych gazetach. 

p) Dezinformacja na temat chrześcijan i muzułmanów, ich praktyk, ich 
kultury i lojalności wobec narodu indyjskiego szeroko rozpowszechnio-
na w mediach społecznościowych przez grupy i zwolenników hindu-
izmu. 

q) Dezinformacja na temat chrześcijan i muzułmanów, ich praktyk, 
ich kultury i lojalności wobec narodu indyjskiego rozpowszechniana 
w przemówieniach politycznych polityków hinduistycznych na wszyst-
kich szczeblach władz lokalnych, krajowych i stanowych. 

r) Pobudzanie strachu, powielanie stereotypów, dehumanizacja, dys-
kryminacja i podżeganie do przemocy, propaganda i dezinformacja 
wobec społeczności chrześcijańskich i muzułmańskich odnoszących 
się do aspektów życia obywatelskiego (takich jak Covid, czystość lub 
płodność / wskaźniki urodzeń) wypowiadane i opublikowane przez po-
lityków krajowych. 

s) Zastraszanie hinduskich przyjaciół / sąsiadów / przedstawicieli praw-
nych, którzy podejmują sprawy w imieniu stron dyskryminowanych lub 
próbują świadczyć w imieniu ofiar.

t) Zastraszanie z wykorzystaniem bilbordów w trakcie trwających wy-
borów. 

u) Celowe i ukierunkowane molestowanie seksualne dziewcząt / kobiet 
członków tych społeczności w celu upokorzenia i „splugawienia”. 

v) Zmowa lokalnych urzędników miejskich w wyburzeniu domów muzuł-
mańskich i/lub chrześcijańskich.

y) Zmowa właścicieli w celu eksmisji chrześcijańskich lub muzułmań-
skich lokatorów, którzy zostali oskarżeni o przestępstwa (których nie 
popełnili).

Czynniki zaostrzające traumę i ciągła dyskryminacja

Przykłady wykluczenia, dyskryminacji, molestowania i przemocy, które 
udokumentowaliśmy, pokazują silną zmowę między organami państwa 
opierającymi się na ideologii Hindutvy a podmiotami niepaństwowymi 
w mobilizowaniu, organizowaniu, legitymizowaniu i / lub ukrywaniu mo-
lestowania, zastraszania, przemocy i dyskryminacji indyjskich chrześci-
jan i muzułmanów. Jest to szczególnie istotne na obszarach wiejskich, 
gdzie chrześcijanie i / lub muzułmanie należą do społeczności ludów 
Adiwasi lub Dalitów, i mają niewiele zasobów gospodarczych, społecz-
nych i politycznych. Umiejętności czytania i pisania w tych grupach 
społecznych  są rzadkie. Szczególnie wśród kobiet, posiadanie smartfo-
nów jest często ograniczone do męskich głów gospodarstw domowych 
i/lub starszych krewnych, a postępowania sądowe, wszczynane przez 
ich agresorów, mogą być zbyt kosztowne, przez co nie mają szans na 
obronę. 
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Czynniki wpływające na dobre samopoczucie, zagrożenie życia i utratę 
środków do życia

Szkody poniesione przez chrześcijan i muzułmanów w Indiach, 
zgodnie z dokumentami w tym sprawozdaniu obejmują, ale nie są 
ograniczone do:

a) Utraty życia, żałoby, obrażeń fizycznych lub oskarżeń związa-
nych z ich tożsamością religijną.

b) Panika, lęk, depresja i myśli samobójcze związane z konse-
kwencjami kontynuowania publicznego wyznawania wiary.

c) Utrata pracy, strata finansowa z powodu utraty własności 
i/lub możliwości zarobkowania z powodu praktykowania wiary lub 
w związku utożsamianiem się z wartościami chrześcijańskimi.

d) Separacja od członków rodziny z powodu zastraszania i strach 
wywołany wyznawaniem ich wiary.

f) Dzieci dorastające w strachu z powodu chrześcijańskiej/muzuł-

mańskiej tożsamości lub praktyk opartych na wierze rodziców.

g) Strach przed otwartym praktykowaniem wiary, strach przed przemo-
cą w związku z noszeniem symboli religijnych (np. brody, czapki, chusty, 
welony, krzyże).

h) Niska samoocena i poczucie izolacji doświadczane z powodu wielu 
form dezinformacji wobec wspólnot wyznaniowych. 

i) Pozbawienie praw wyborczych i obawa przed głosowaniem 

j) Powtarzające się upokorzenie i dehumanizacja przed współobywate-
lami, krewnymi, przyjaciółmi, współpracownikami poprzez molestowa-
nie, popychanie, bicie, słowne obelgi i wyzwiska. 

k) Poczucie, że zagrażają innym poprzez swoją wiarę, a co za tym idzie, 
potrzebę pozbycia się zewnętrznych symboli religijnych.

Zasoby i wsparcie dla ofiar dyskry-
minacji i przemocy powodowanej 
wiarą 

Zespół badawczy był często poruszony do łez przez straszny ból 
i trwającą wciąż tragedię, jaką przeżyli uczestnicy tego badania, 
oraz niesamowitą siłę ducha w obliczu ich problemów pozornie nie 
do pokonania. Niepokoił nas jednak brak opieki instytucjonalnej, 
solidarności i zadośćuczynienia ze strony większych kościołów 
różnych wyznań oraz znacząca odmowa stworzenia przez indyj-
skie media głównego nurtu, wyważonego spojrzenia na te sprawy. 
Chrześcijańskie i muzułmańskie wspólnoty wyznaniowe i jednost-
ki często pochodzą ze środowisk skrajnie ubogich. Wśród obu 
wspólnot ich praktykowanie wiary często daje im podstawy do 
przetrwania i nadziei pomimo trwałego społecznego i politycznego 
cierpienia. Wielokrotnie mówiono nam, że zaufanie do Boga, czy 
zaufanie, Allahowi, było źródłem pocieszenia i siły dla tych, którzy 
byli celem agresji ze strony tłumów lub którzy doznali dyskrymina-
cji i innych trudności w ich życiu (takich jak uzależnienie lub cho-
roba). W szczególności we wspólnotach chrześcijańskich istniało 
silne poczucie, że “ich wiara jest testowana” przez całą przemoc 
i dehumanizację.

Opór i zadośćuczynienie
Działania podejmowane przez chrześcijan i muzułmanów w Indiach 
w celu zakwestionowania i obrony przed dyskryminacją i przemocą wy-
mierzonym w nich ze strony najwyższych urzędników rządzącej partii 
politycznej lub tłumów powiązanych lub zmobilizowanych przez skrajnie 
prawicowe  organizacje hinduistyczne obejmują, ale nie ograniczają się 
do:

a) Zgłaszanie policji nadużyć i przemocy, z którymi się spotykają.

b) Próby zarejestrowania spraw prawnych przeciwko sprawcom.

c) Próby przekonania lokalnych polityków, takich członkowie starszyzny 
czy przywódcy Panchayat i lokalni sędziowie, do wstawienia się za nimi.

d) Kontaktowanie się z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi organizacja-
mi praw człowieka w celu uzyskania wsparcia.

e) Próba opowiedzenia swoich historii głównym i alternatywnym me-
diom.

f) Dalsze praktykowanie wiary w sposób prywatny lub publiczny.

g) Tworzenie własnych sieci wsparcia, solidarności z ofiarami i zaopa-
trzenia, aby zapobiec dojściu do skutku planowanych przez grupy hin-
duskie podpaleń i przemocy.

h) Tworzenie i prowadzenie baz danych przestępstw z użyciem przemo-
cy przeciwko ich wspólnotom wyznaniowym. 
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Rekomendacje dla społeczności i organizacji 
międzynarodowych 

1

5

6

7

2

3

4Społeczność międzynarodowa powinna niezwłocznie zwołać 
międzynarodową komisję zajmującą się przemocą i innymi 
naruszeniami praw człowieka wobec mniejszości religijnych 
w Indiach. Komisja powinna rozpatrywać już udokumento-
wane przypadki i stworzyć międzynarodowy mechanizm mo-
nitorowania, obejmujący odpowiednie szkolenia w zakresie 
dokumentacji w terenie zarówno dla władz, jak i członków or-
ganizacji społecznych, którzy mają uczestniczyć w dokumen-
towaniu przypadków przemocy, nietolerancji i dyskryminacji 
różnych mniejszości religijnych w Indiach.

Międzynarodowe organizacje pożytku publicznego zajmujące 
się zapobieganiem przemocy wobec mniejszości religijnych 
przy wsparciu naukowców i działaczy powinny zwołać mię-
dzynarodową komisję interdyscyplinarną w celu udokumen-
towania nowych i pojawiających się form dyskryminacji, de-
humanizacji, dezinformacji i podżegania wobec chrześcijan 
i muzułmanów w języku angielskim, hindi i wszystkich dialek-
tach Indii, aby efektywniej działać na rzecz skutecznej identy-
fikacji przykładów przemocy wobec mniejszości religijnych w 
mediach społecznościowych.

Społeczność międzynarodowa powinna przekazać  wyczer-
pującą bazę danych o przypadkach przemocy, dyskryminacji 
i innych naruszeniach praw człowieka wobec mniejszości 
w Indiach oraz  zaoferować  wsparcie pro bono międzyna-
rodowych zespołów prawnych wszystkim ofiarom/ocalałym, 
niezależnie od ich statusu finansowego.

Wszystkie międzynarodowe organizacje finansowe i między-
narodowi inwestorzy prywatni, którzy udzielają pożyczek lub 
prowadzą interesy z rządem Indii, powinni mieć na uwadze za-
kres naruszeń praw człowieka, w tym pogromów i przemocy 
ze strony tłumów, wobec chrześcijan, muzułmanów i innych 
mniejszości religijnych w Indiach,  a także łączyć możliwości 
biznesowe i inwestycyjne z poszanowaniem praw człowieka 
wszystkich Hindusów, w tym niezbywalne prawo do zmiany 
i praktykowania religii lub wyrażania przekonań.

Społeczność międzynarodowa powinna uzależniać wszelką 
pomoc i/lub umowy handlowe od poszanowania praw czło-
wieka wszystkich Hindusów, w tym wszystkich mniejszości 
religijnych, oraz ustanowić mechanizmy monitorowania za-
pewniające przestrzeganie takich warunków.

Społeczność międzynarodowa powinna pilnie postawić wo-
tum nieufności wobec skrajnie religijno-nacjonalistycznego 
rządu hinduskiego i podmiotów niepaństwowych w Indiach, 
które odgrywają rolę w zachęcaniu, uczestnictwie, legitymizo-
waniu i czerpaniu korzyści z przemocy i dyskryminacji wobec  
chrześcijan i muzułmanów.

Każdy hinduski polityk, policjant i urzędnik sądownictwa, który 
doprowadził do zmowy w antychrześcijańskich i/lub antymu-
zułmańskich pogromach, linczu, podżeganiu, przemocy i in-
nych naruszeniach praw człowieka, powinien zostać posta-
wiony przed sądem i pociągnięty do odpowiedzialności.
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Korporacje, które są właścicielami mediów społecznościo-
wych, muszą pilnie zwiększyć liczbę moderatorów, którzy mogą 
zająć się konkretnymi problemami dyskryminacji, nękania 
i przemocy krążącymi na ich platformach i aplikacjach. Podob-
nie jak Facebook podjął się przeglądu swoich algorytmów i po-
troił rozmiar swojego zespołu moderacji, aby zidentyfikować 
i zająć się rasistowskim podżeganiem  do wypowiedzi przeciw-
ko społeczności afroamerykanów w USA, zalecamy, aby firmy, 
do których należą media społecznościowe znacznie zwiększyły 
rozmiar swoich zespołów moderacyjnych specjalnie w celu 
zajęcia się dyskryminacją i podżeganiem przeciwko mniejszo-
ściom religijnym w Indiach.

Wszystkie zespoły moderatorów treści  dla firm mediów spo-
łecznościowych powinny posiadać wysokie kompetencje 
w językach regionalnych,  odbyć szkolenie na temat między-
narodowych standardów praw człowieka i zapoznać się ze 
złożonymi i różnorodnymi zastosowaniami języka hindi, angiel-
skiego, języków regionalnych i dialektów oraz obrazów, GIF-ów 
i memów w celu ukrycia dezinformacji, prowokacji i podżegania 
do przemocy i dyskryminacji chrześcijan, muzułmanów i innych 
mniejszości.

Korporacje będące właścicielami mediów społecznościowych 
muszą przeszkolić swoje zespoły moderatorów w zakresie hi-
storii stosunków międzyreligijnych oraz wzorców relacji w me-
diach w czasie dyskryminujących i brutalnych wydarzeń, po-
gromów i przemocy tłumu, tak aby były one w stanie chronić 
wypowiedzi użytkowników, którzy przeciwdziałają dezinforma-
cji i wypowiedziom podżegającym, jednocześnie usuwając wy-
powiedzi podżegające do przemocy i dyskryminacji mniejszości 
religijnych, zgodnie z art. 20 ICCPR6.

Osoby, które przekazują wiadomości na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym - zarówno z Indii, jak i spoza kraju - mu-
szą zostać przeszkoleni w zakresie umiejętności religijnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem podnoszenia świadomości na 
temat tego, w jaki sposób głosy mniejszości etnicznych i religij-
nych mogą być ograniczane, cenzurowane a nawet niewłaści-
wie publikowane w głównych mediach. 

Firmy zajmujące się mediami społecznościowymi powinny 
ustanawiać specjalne grupy specjalistów (podobne do Rady 
Nadzorczej Facebooka) składające się z ekspertów i przed-
stawicieli różnych grup, które doświadczyły historycznego wy-

6 Zobacz: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

kluczenia i przemocy w Indiach (w tym mniejszości religijnych) 
oraz upoważnić je do kształtowania polityki dotyczącej treści 
platformy i standardów społeczności.

Wszystkie korporacje, które posiadają media społecznościowe, 
muszą uaktualnić rekrutację i szkolić swoje zespoły do spraw 
sztucznej inteligencji w odniesieniu do indyjskiej sfery mediów 
społecznościowych, międzynarodowych standardów praw 
człowieka i zmienić swoje algorytmy, aby w szczególności za-
jąć się dehumanizacją, dyskryminacją i podżeganiem do wy-
powiedzi przeciwko mniejszościom religijnym w Indiach i Azji 
Południowej w szerszym ujęciu. Obejmuje to,  ale nie ogranicza 
się do tego, w jaki sposób kasta i tożsamość płciowa wiążą się 
z tożsamością religijną.

Przemoc wobec mniejszości religijnych jest widoczna przez 
mobilizację tłumów, które otwarcie omawiają swoje plany 
i jasno wyrażają swoje zamiary na platformach i aplikacjach 
międzyplatformowych, gdzie treści są publicznie widoczne i do-
stępne. Wszystkie korporacje, które posiadają media społecz-
nościowe, muszą natychmiast usuwać treści, które przekra-
czają próg popierania nienawiści religijnej zgodnie z Artykułem  
20 ICCPR  i zawiesić naruszające ten artykuł konto użytkownika 
na powiązanych platformach, aby zniechęcić w ten sposób 
innych użytkowników, sieci i grupy, które mogą mieć podobne 
skłonności.

Chociaż istnieją poważne wyzwania związane z rozszyfrowywa-
niem zaszyfrowanych wiadomości (na przykład na WhatsApp 
i Telegram), zalecamy, aby przynajmniej firmy z branży mediów 
społecznościowych zaczęły pilnie działać mając do dyspozycji 
niezaszyfrowane wiadomości, które są publicznie dostępne na 
ich platformach i które naruszają artykuł 20 ICCPR: Facebook, 
Instagram, You Tube, TikTok i ShareChat. W wielu przypadkach 
użytkownicy rozpowszechniający tego typu treści w aplika-
cjach do przesyłania wiadomości, mają również powiązane 
ze sobą konta na Facebooku, Twitterze, Instagramie itp., gdzie 
można zaobserwować podobne wypowiedzi. W takich przypad-
kach użytkownicy ci mogą zostać ostrzeżeni i/lub zawieszeni za 
powtarzające się naruszenia.

Rekomendacje dla 
mediów społecznościowych  
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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